
Nezdá se vám, že letos na jaře Příbor doslo-
va rozkvetl? Vždycky byl hodnocen nejen námi 
místními, ale i přijíždějícími, jako čisté město 
se spoustou zeleně. Letos ale jako by ještě více 
zářilo. A není divu - do jarní květinové výsadby 
technické služby investovaly skoro 90 tisíc korun 
a jen výsadbě věnovaly 160 hodin práce. Ve vý-
sadbě se pokračuje i nyní v létě a už teď je jasné, 
že výsadba spolyká cca 140 tisíc korun a mini-
málně 250 hodin péče o ni! 

Na květníky na náměstí a v různých uličkách 
pod ním a v nejbližším okolí jsme si už zvykli. 
Novinkou v Příboře je po létech obnovená vý-
sadba v parku. Pásy záhonů s květinami právě 
v parku mnohé z vás poprvé překvapily během 
festivalu dechových hudeb. V  parku bylo vy-
sázeno 1990 letniček, 5 azalek, dvě magnolie. 
Letničky byly vysázeny také v ulici Nerudové, 
v  parčíku u  školy Jičínské, u  Freudovy busty 
a též na Hájově. 
Trvalky nově zdobí parkoviště za gymnáziem 
u Mateřské školy Kamarád a prostranství kři-
žovatky ulic Frenštátské a ČSA. Bobkovišní byl 
osázen roh Lidické ulice u  muzea. Jinde zase 
našly své místo akáty, švestky, okrasné třešně. 
Když to shrneme - letniček bylo na  jaře vysá-
zeno 5319, trvalek 1206, stromů 13, keřů deset. 
K  tomu bylo nutné dokoupit mulčovací kůru, 
travní a zahradnický substrát, hnojiva. 

Léto je v plném proudu a sází se stále. Do-
končuje se  osázení kruhového objezdu směr 
Kopřivnice. Objezd už dnes zdobí 1200 trvalek 
a okrasných trav, 600 letniček, růže a ibišky. Let-
ničky nahradí už na podzim macešky. Objezd 
osadili zaměstnanci příborských technických 
služeb ve  spolupráci s  městem Kopřivnicí. 
Připravuje se také nový záhon u domu s pečo-
vatelskou službou. 

Všechna tato okrasná výsadba potřebuje 
řádnou a  pravidelnou péči. V  Příboře se  o  ni 
stará zahradnice Technických služeb Příbor 
Liliana Zacharová s týmem spolupracovníků. 

Co se  týče krádeží, zatím vznikla škoda 
v  parku, kde neznámý pachatel odcizil jednu 
růžovou azalku v hodnotě 400 korun. Problé-
my ale tropí vandalové. U kašny na náměstí ničí 
květiny v truhlících, nebo v parku během akcí 
mnozí volí cestu nikoli kolem, ale přímo přes 
záhony. A do třetice nepozorný řidič už „stihl“ 
vjet do záhonů na kruhovém objezdu. Tady ško-
da není ještě vyčíslena. Do celku jsou ale letošní 

škody na výsadbě v Příboře zatím minimální. 
Přejme si, ať se to nezmění a procházka městem 
dál lahodí našemu oku.

Svůj podíl na „kvetoucím“ Příboře mají i ma-
jitelé bytů a zahrádek. Rozkvetlá okna a pěkně 
upravené záhony už nejsou dnes výjimkou. 
Soutěž o nejhezčí květinovou výsadbu pořáda-
jí pracovnice odboru rozvoje města. Přihlásilo 
se do ní zase o něco více lidí než minulé roky.

A na závěr - na břehu řeky Lubiny se objevily 
slunečnice. Vysadili je sami občané města. No 
řekněte sami, koho by to vše netěšilo?     

Zdroj: Liliana Zacharová, zahradnice, Ing. Zuzana 
Gřesíková, ředitelka, Technické služby města Příbora.

Foto: Stanislava Slováková.
Všem děkuji za poskytnuté informace 

a fotografce za ochotu a rychlost.
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99. schůze RM dne 24. června 2014 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů rady města a zastupi-

telstva města.
- Schválila Směrnici k finanční kontrole s účinností od 01.07.2014.
- Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Noční 

hasičské soutěže“ od soboty 30.08.2014 20:00 hod. do  neděle 
31.08.2014 02:00 hod.

- Rozhodla o  realizaci nákupu plynu pro město Příbor a  jeho 
příspěvkové organizace na období 01.01.2015−31.12.2015 pro-
střednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

- Schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů při centrali-
zovaném zadávání, která bude uzavřena mezi městem Příborem 
a jeho příspěvkovými organizacemi a SMMP, s.r.o.

- Schválila smlouvu o  výpůjčce areálu skateparku, v  uli-
ci Na  Kamenci v  Příboře na  den 19.07.2014 mezi městem 
Příborem a paní <anonymizováno>.

- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem 
Příborem a  spol. Fako, s.r.o., Kroměříž na  zpracování projek-
tové dokumentace akce „Rekonstrukce domu č. p. 247 na ulici 
Jičínské v Příboře“, kterým se upravuje termín zpracování doku-
mentace rekonstrukce domu č. p. 247 pro stavební povolení.

- Souhlasila s  umístěním sídla spolku „Klub seniorů města 
Příbora, z. s.“ v budově ve vlastnictví města Příbora na adrese: 
náměstí Sigmunda Freuda čp. 33, 742 58 Příbor.

- Uložila v souladu s § 28 odst. 6) písm. b) a § 31 odst. 2) písm. 
c) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Technickým 
službám města Příbora odvod z  investičního fondu ve  výši 
4.546  tis.  Kč do  rozpočtu zřizovatele - města Příbora v  roce 
2014.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce kultur-
ního domu Hájov č. p. 95“, kterou podala firma JVAgro Morava, 
s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společnos-
tí JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm na  akci „Rekonstrukce kulturního domu Hájov 
č.p. 95“ za cenu 3 990 474,31 Kč s DPH.

- Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Příborem 
a  společností JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm na  akci „Rekonstrukce kulturní-
ho domu Hájov č.p. 95“ vymezující předmět díla na  rok 2014 
na  rekonstrukci střechy a  přístavbu vstupu do  1. PP za  cenu 
1 688 471,89 Kč s DPH.

- Doporučila zastupitelstvu města vykoupit od <anonymi-
zováno> pozemky parc. č. 552/1, 555 a  556 v  k. ú. Klokočov 
u Příbora, obci Příbor, za cenu dle znaleckého posudku sníže-
nou o náklady za zpracování znaleckého posudku. Plátcem daně 
z převodu nemovité věci bude nabyvatel, tj. město Příbor.

- Schválila prodloužení doby trvání nájemní smlouvy k bytu č. 2, 
U Tatry 1487 v Příboře, se stávajícím nájemcem bytu paní <ano-
nymizováno>, a to na dobu určitou od 01.09.2014 do 31.08.2015. 

- Uložila uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, U Tatry 1487, 742 
58 Příbor, s paní <anonymizováno>, v souladu s usnesením rady 
města č. 99/19/1.

- Schválila ředitelce ZŠ Jičínské, příspěvkové organizace, od 
01.07.2014 výši platu dle návrhu předloženého místostarostkou.

- Uložila dopracovat materiál převedení přestupkové agendy 
do Kopřivnice ve smyslu ekonomických rozborů, rozsahu veřej-
noprávní smlouvy, zástupů apod.

- Vzala na vědomí informace o připravených podmínkách výbě-
rového řízení na úklidové služby pro budovy DPS - Jičínská 238, 
ČSA 231 a ČSA 233.

- Uložila připravit podmínky výzvy a návrh smlouvy ke zpracová-
ní nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na úklidové služby 
pro budovy DPS - Jičínská 238, ČSA 231 a ČSA 233.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy hasičské 
zbrojnice č. p. 190 Příbor“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na  stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
hasičské zbrojnice č. p. 190 Příbor“.

- Projednala bez připomínek výsledky výběrového řízení na vý-
běr dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Nákup sklápěcího 
vozidla“, kterou realizují Technické služby města Příbora.

- Vzala na  vědomí oznámení ředitelky Základní školy Příbor, 
Jičínská 486, okres Nový Jičín paní Mgr. Jarmily Bjačkové o vy-
hlášení ředitelského volna žákům 9. ročníku dne 27.06.2014 
z organizačních důvodů.

- Uložila doplnit zadávací podmínky výběrového řízení na proná-
jem koupaliště a návrh smlouvy o připomínky vzešlé z jednání 
(rozsah ubytování, umístění reklam, inventury apod.).

- Schválila přednostní přidělení bytu č. 30 o  velikosti 0+1 
v Jičínské ulici čp. 238 v domě s pečovatelskou službou v Příboře 
panu <anonymizováno>.

RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP, s.r.o.
- Schválila smlouvu o  výkonu funkce jednatele společnosti 

Správa majetku města Příbora, s.r.o. pro Ing. Vladimíra Bajnara 
a Ivo Lacného v předloženém znění.

- Schválila smlouvu o  výkonu funkce člena Dozorčí rady spo-
lečnosti Správa majetku města Příbora, s.r.o. pro Ing. Václava 
Kovalského, M.B.A., Vladimíru Sklenovskou a  Ing. Jana 
Monsporta v předloženém znění.

32. zasedání ZM dne 26. června 2014 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na části 

pozemku parc. č. 3284/2 v k. ú. a obci Příbor v rozsahu cca 91 m2, dot- 
čené stavbou „Autobusová zastávka Příbor - Točna“, v předlože-
ném znění, mezi budoucím dárcem Moravskoslezským krajem 
a  budoucím obdarovaným městem Příborem. Přesná výměra 
darovaných částí bude po dokončení stavby stanovena geomet-
rickým plánem vyhotoveným na náklady investora stavby.

- Schválilo výkup pozemků parc. č. 552/1 ostatní plocha – neplod-
ná půda  o výměře 2526 m2, parc. č. 555 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 102 m2 a parc. č. 556 zahrada o výměře 
1355 m2, vše v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor, a to včetně 
staveb a porostů, od <anonymizováno>, za cenu 700 Kč/m2 sta-
novenou znaleckým posudkem. Od kupní ceny budou odečteny 
náklady na vypracování znaleckého posudku. Plátcem daně z na-
bytí nemovité věci bude nabyvatel, tj. město Příbor.

- Stanovilo podle § 67 a  § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích, 
ve  znění pozdějších předpisů pro funkční období 2014–2018 
23 členů zastupitelstva města Příbora.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře
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- Rozhodlo vypustit z návrhu 2. změny rozpočtu města Příbora 
částku ve výši 150 tis. Kč na wellness centrum - studii energetic-
ké náročnosti, umístění a provozu a tuto přesunout do rezervy 
rozpočtu města. 

- Schválilo po provedené úpravě (viz. 32/7/2/1) návrh 2. změny 
rozpočtu města Příbora na rok 2014 v následujících objemech: 

Příjmy 146 499,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schvá-
lené 1. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2014 
o 2 711,60 tis. Kč

Výdaje 207 665,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schvá-
lené 1. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2014 
o 45 038,60 tis. Kč

Financování 61 166,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schvá-
lené 1. změně rozpočtu 
města Příbora na rok 2014 
o 42 327,00 tis. Kč

v  členění a  finančních částkách dle předloženého a  předcho-
zím usnesením upraveného návrhu 2. změny rozpočtu města 
Příbora na rok 2014.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza-
ci Technické služby města Příbora na  rok 2014 ve  výši 
17 027,00 tis. Kč, což je snížení oproti schválenému neinvestič-
nímu příspěvku o 235,00 tis. Kč.

- Schválilo účelovou investiční dotaci do  investičního fon-
du příspěvkové organizace Technické služby města Příbora 
na rok 2014 ve výši 420,00 tis. Kč na obnovu vozového parku 
organizace.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci LUNA 
PŘÍBOR, středisku volného času, příspěvkové organizaci na rok 
2014 ve výši 726,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému  
neinvestičnímu příspěvku o 51,00 tis. Kč.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín na  rok 
2014 ve výši 2 905,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené-
mu  neinvestičnímu příspěvku o 166,00 tis. Kč. Částka ve výši 
166,00 tis. Kč je určena na financování projektu „Úprava učeb-
ny fyziky a  chemie pro 21. století“ a představuje vlastní podíl 
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.   

- Částka ve výši 166,00 tis. Kč bude podléhat finančnímu vypořá-
dání se zřizovatelem k 31.12.2015.

- Schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v  platném znění, paragraf 34, 
odstavec (1) poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvko-
vé organizaci Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový 
Jičín na rok 2014 ve výši 937,00 tis. Kč. 

- Návratná finanční výpomoc ve  výši 937,00 tis.  Kč je určena 
na předfinancování dotačního projektu „Úprava učebny fyziky 
a chemie pro 21. století“ a bude vrácena do rozpočtu zřizovatele 
nejpozději do 31. března 2015.  

- Schválilo znění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpo-
moci právnické osobě -  Základní škole Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín z rozpočtu města dle předloženého návrhu.

- Rozhodlo o prodeji podílových listů Investiční kapitálové spo-
lečnosti KB, a.s. v počtu 517 964 kusů a podílových listů Pioneer 
– dynamický fond v počtu 3 727 121 kusů.

- Vzalo na vědomí informace ke kontrole Programu rozvoje byd-
lení města Příbora do roku 2015.

- Vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování Strategického 
plánu města do roku 2022.

- Schválilo zpracování studie proveditelnosti pro projekt 
Transparentní a  efektivní úřad města Příbora ve  výzvě 22 
Integrovaného operačního programu s  předpokládanými ná-
klady v  objemu 2.040.000  Kč a  předložení žádosti o  dotaci 
pro tento projekt z  Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Předpokládaná doba realizace projektu je červenec 2014 až lis-
topad 2015.

- Vzalo na vědomí, že finanční spoluúčast z rozpočtu města tvoří 
15 %. Dotace ve výši 85 % bude proplacena na základě uzavřené-
ho právního aktu s příjemcem dotace, a to ex post po doložení 
uhrazených výdajů po uzavření etapy nebo realizace projektu.

- Vzalo na  vědomí povinnost příjemce dotace udržet výstupy 
projektu po dobu 5 let od ukončení projektu.

- Schválilo předložení žádosti o  poskytnutí dotace projektu 
Transparentní a efektivní úřad města Příbor v rámci Výzvy 22 
Integrovaného operačního programu předfinancování realizace 
projektu ve výši 2.040.000 Kč, z toho spolufinancování realizace 
projektu z rozpočtu města v předpokládané výši 306.000 Kč.

- Zmocnilo Ing. Milana Strakoše, starostu města Příbora, k pod-
pisu žádosti o  dotaci projektu Transparentní a  efektivní úřad 
města Příbor v  rámci Výzvy 22 Integrovaného operačního 
Programu.

- Uložilo vedoucímu odboru veřejné správy podat žádost o dotaci 
k projektu Transparentní a efektivní úřad města Příbor v rámci 
výzvy 22 Integrovaného operačního programu. 

- Schválilo finanční dary členům skupiny komunitního plánová-
ní sociálních služeb ve výši dle seznamu, který je součástí dané 
zprávy.

- Schválilo změnu využití finančních prostředků poskytnutých 
v roce 2014 společnosti Sindicate Entertainment, s.r.o. v rámci 
veřejné finanční podpory následovně:

 festival SINFEST 2014 OPEN AIR FESTIVAL bude nahrazen 
projektem KONCERT  EDENBRIDGE. 

- Schválilo v  souladu s  „Pravidly pro přidělování příspěvků 
vlastníkům domů (fyzickým osobám) v  MPR schválených 
Zastupitelstvem města Příbora 7. 3. 2013“ přidělit finanční pří-
spěvek vlastníkům jednotek v domě č. p. 102, ul. Lidická, Příbor 
(v zastoupení vlastníky <anonymizováno>) na  rekonstrukci 
střechy, včetně vikýřů a opravu komínových těles na bytovém 
domě č. p. 102, ul. Lidická, Příbor –  památkově nechráněný 
dům na území MPR, ve výši 128.000,- Kč.

- Schválilo v  souladu s  „Pravidly pro přidělování příspěvků 
vlastníkům domů (fyzickým osobám) v  MPR schválených 
Zastupitelstvem města Příbora 7. 3. 2013“ přidělit finanční pří-
spěvek panu <anonymizováno> na obnovu opěrné kamenné zdi, 
včetně schodiště, branky a oplocení u rodinného domu č.p. 404 
ul. Řehoře Volného, Příbor (parc. 64/2, k.ú. Příbor) – památko-
vě nechráněný dům na území MPR, ve výši 27.000,- Kč.

- Schválilo přidělení finančních prostředků na  velkou údržbu 
sportovních zařízení a nákup sportovních zařízení v roce 2014 
následovně:
Masarykovo gymnázium Příbor
30 tis. Kč příspěvek na nákup světelné tabule 
TJ Příbor 
190 tis. Kč výměna oken a dveří na stadionu kopané 
660 tis. Kč výměna podlahy ve sportovní hale ve Štramberské ulici
  40 tis. Kč  oprava oplocení a skladu antuky v areálu tenisových kurtů
TJ Sokol Příbor  
100 tis. Kč  částečná výměna elektroinstalace v objektu Sokolovny;

 s tím, že termín vyúčtování VFP na údržbu sportovních zařízení 
bude stanoven do 31.05.2015.  

- Delegovalo za poskytovatele VFP výběrového řízení, pro výběr 
dodavatele na výměnu podlahy ve sportovní hale ve Štramberské 
ulici, člena zastupitelstva Ing. Jiřího Poláška. 

- Vzalo na  vědomí informace z  jednání valné hromady spol. 
ASOMPO a.s.,  Životice u Nového Jičína ze dne 23.05.2014.

- Schválilo termín příštího zasedání ZM na 25.09.2014.
- Rozhodlo zařadit do  programu na  příští zasedání ZM bod: 

Umístění a  úprava plastiky sv. Sarkandera včetně zpracování 
alternativních umístění a  renovace plastiky dosud umístěné 
na náměstí Sigmunda Freuda před domem č. p. 42.

Zpracováno dne 21. července 2014.



4  /  M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a

Potřeba bydlení je jednou ze základních potřeb každé rodi-
ny a jednotlivce. Úroveň a kvalita bydlení ovlivňuje podstatným 
způsobem spokojenost, chování nebo také pocit sounáležitos-
ti s městem.

Od samého počátku tohoto volebního období se Rada města 
Příbora touto problematikou průběžně zabývala a hned v prvém 
roce tohoto volebního období předložila zastupitelstvu města 
ke schválení tzv. koncepci rozvoje bydlení, která je platná do roku 
2015. Koncepce byla zpracována zejména na  základě analýzy 
současného stavu, předpokládaného demografického vývoje 
a finančních možností města a uživatelů obecních domů a bytů.

Město Příbor má společně s  obcemi Hájov a  Prchalov asi 
8600 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizovaný. Prů-
měrný věk občanů města je 41 let a je srovnatelný se skladbou 
obyvatel v městech okresu Nový Jičín nebo jiných měst této ve-
likosti.

Podle zpracovaných statistik bylo v roce 2010 ve městě k dis-
pozici celkem 3766 bytů a jejich počet se v průběhu následujících 
tří let zvýšil o 41 bytových jednotek. 

Na jeden byt tak připadá v průměru 2,3 obyvatel, když prů-
měrná hodnota obsazenosti bytů v ČR představuje 2,5 obyvatel. 
Počet nově zkolaudovaných jednotek (41 bytů) je v  přepočtu 
na jednoho obyvatele v městech okresu Nový Jičín nadprůměrný.

Skladba bytů ve smyslu jejich vlastnictví je ve městě násle-
dující:

- byty v rodinných domech   1786
- byty v obecních domech města    548
- byty ve správě BD Kopřivnice    480
- byty v ostatních bytových družstvech   677
- byty v podílovém spoluvlastnictví      49
- sídlištní byty v soukromém vlastnictví   152
- ostatní byty (podnikové aj.)    115

Platná koncepce rozvoje bydlení si stanovila pro toto končící 
volební období čtyři hlavní cíle:
1. Zkvalitnění stavu bytového fondu ve vlastnictví města.
2. Zlepšení hospodaření s bytovým fondem v majetku města.
3. Rozšíření bytového fondu.
4. Řešení problematiky sociálního bydlení.

Ad 1. Zkvalitnění stavu bytového fondu ve vlastnictví města
Stěžejním záměrem v  oblasti zkvalitnění bytového fondu 

bylo dokončení revitalizace sídlištních bytových domů, se kterou 
bylo již započato v předcházejícím volebním období. Postupně 
tak byly revitalizovány tyto obecní domy.

       Celkové náklady
- U Tatry 1483 – 1485  (rok 2010) 14.482.242 Kč
- Štramberská 1358 – 1360  (rok 2010)   3.726.980 Kč
- U Tatry 1486 – 1488  (rok 2010-2011) 11.948.665 Kč
- Fučíkova 1300 – 1303  (rok 2011)   4.112.145 Kč
- Štramberská 1352 – 1354  (rok 2012)   4.309.867 Kč
- Štramberská 1355 – 1357  (rok 2012)   2.191.377 Kč
- J. V. Choráze 1489 – 1491 (rok 2012)   9.728.145 Kč
- Npor. Loma 1401  (rok 2013)   1.991.070 Kč
- Fučíkova 1304 – 1308 (rok 2013)   4.964.847 Kč

U většiny těchto domů bylo provedeno celkové zateplení, 
výměna okenních a dveřních prvků, opravy balkónů, částečné 
opravy střech a vikýřů aj.

Na základě požadavků některých nájemníků rozhodla rada 
města o kompenzaci části nákladů, které tito vložili do výměny 
oken a to ještě v době před revitalizací těchto domů. Revitalizací 
těchto objektů došlo zejména ke snížení energetické náročnosti 

budov, což se projevilo snížením platby za tepelnou energii a ke 
změně vzhledu bytových domů, což zvýšilo komfort bydlení.

Větší opravy byly provedeny rovněž u bytového domu č. p. 29 
(Obuv) na náměstí, kde došlo k celkové opravě obvodového pláš-
tě (850 tis. Kč).

Část finančních prostředků na  revitalizaci získalo město 
z dotačních prostředků, a to zejména z programu „Zelená úspo-
rám“. Další část byla hrazena z výběru nájemného a půjček, které 
město v této souvislosti přijalo. 

Ad 2. Zlepšení hospodaření s  bytovým fondem v  majetku 
města

Souběžně s  velkými opravami a  investicemi do  bytových 
domů bylo přistoupeno i k nepopulárním úpravám výše nájem-
ného. U revitalizovaných domů byla původní cena nájemného 
ve výši 29,- Kč/m2 bytové plochy upravena na cenu 40,- Kč/m2 
měsíčně. Úprava nájemného byla kompenzována úsporami za te-
pelnou energii a součtem obou těchto položek ve většině případů 
za celkové nájemné a služby k většímu navýšení nedošlo.

Ke zlepšení hospodaření s bytovým fondem měl přispět i další 
možný prodej obecního majetku. K tomuto kroku však zastupi-
telstvo města souhlas nedalo.

V průběhu posledních čtyř let došlo ke změnám v přidělování 
obecních bytů, a to zejména v tom smyslu, že byty o velikosti 3+1 
jsou přidělovány formou výběrového řízení, kde rozhodujícím 
ukazatelem je nabídnutá výše nájmu, a byty s dluhem po před-
cházejícím nájemci jsou přidělovány po úhradě tohoto dluhu 
nájemcem novým.

Správu bytového fondu zajišťuje Správa majetku města Pří-
bora, s.r.o., jejímž zakladatelem je město Příbor. Prostřednictvím 
této organizace je zajišťovaná průběžná údržba bytových domů, 
dodávka televizního signálu, tepelné energie a rovněž výběr ná-
jemného z těchto bytů. Je skutečností, že část uživatelů bytového 
fondu hradí nájemné nepravidelně, nebo v rozporu s nastavený-
mi smluvními podmínkami. Celkový dluh na nájemném činil 
na začátku letošního roku asi 1,7 mil. Kč. Dlužné částky jsou 
na nájemnících vymáhány. V případě dlouhodobého nesplácení 
dochází k výpovědím, nebo vystěhování nájemníka.

Ad 3. Rozšíření bytového fondu
Vzhledem k rostoucí poptávce po výstavbě rodinných domů 

připravuje město pro novou zástavbu lokalitu o výměře 4,5 ha, 
která je situována za školou Npor. Loma. V roce 2013 byla zpraco-
vána tzv. územní studie, která se stala podkladovým materiálem 
pro zpracování dokumentace pro územní řízení.  V této lokalitě 
by mohlo vzniknout cca 40 rodinných domů. O prodeji těchto po-
zemků, způsobu zasíťování inženýrskými sítěmi, komunikacemi 
a chodníky bude rozhodnuto po zpracování této dokumentace. 
Vlastní zahájení stavby lze předpokládat v roce 2016.

Ad 4. Řešení problematiky sociálního bydlení
Přestože pojem „sociální bydlení“ je běžně používán, není 

dosud přesně definován žádným předpisem. Nicméně se týká 
skupiny osob, která se z různých důvodů nemůže o své bydlení 
zcela postarat sama. Důvodem může být nedostatek finanč-
ních prostředků, stáří, nemoc, v tom nejhorším případě potom 
nezájem.

Pro krátké přechodné ubytování má město k dispozici by-
tový dům č.p. 247 v Jičínské ulici. Technický stav tohoto domu 
je však za hranicí životnosti, a proto město připravuje projekt 
jeho rekonstrukce. V objektu by měly vzniknout malometrážní 
byty základní kategorie a ubytovna. Do budoucna by měl v domě 
získat své stále místo správce, který bude dohlížet na pořádek 
v budově a obsazenost jednotlivých bytů. Stavební povolení k re-
konstrukci objektu by mělo být vydáno ještě v letošním roce.

BYDLENÍ A BYTOVÁ PROBLEMATIKA V PŘÍBOŘE
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora
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Dne 14.07.2014 byly zahájeny stavební práce mezi budovou 
České pošty, s.p., a prodejnou COOP.

Již delší dobu avizovaná stavba po dlouhých jednáních s Českou 
poštou, s.p., o odkupu části pozemku a po provedení přeložek kabe-
lů vysokého a nízkého napětí dospěla do stádia realizace. V rámci 
akce nazvané „Propojení parkoviště za prodejnou „Z“ s centrem 
města“ bude zbudováno nové chodníkové těleso spojující parkoviště 
za budovou prodejny COOP a ulici Jičínskou v Příboře. Chodník 
tak ulehčí obyvatelům, kteří budou moci pohodlně zaparkovat 
a dojít v klidu na poštu, do prodejny COOP, do ZUŠ a do gymnázia.

Zhotovitelem díla je firma JAPSTAV MORAVA, s.r.o., práce 
budou provedeny do konce srpna 2014.

PROPOJENÍ PARKOVIŠTĚ 
ZA PRODEJNOU „Z“ 
S CENTREM MĚSTA

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

Období školního vyučování ve  školním roce 2014/2015 začne 
ve  všech základních školách, středních školách,  základních 
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014.

Vyučování bude v  prvním pololetí  ukončeno ve  čtvrtek 
29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v úterý 30. června 2015. 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. 

Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

   2. 2. -   8. 2. 2015 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

   9. 2. - 15. 2. 2015 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

 16. 2. - 22. 2. 2015 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 

 23. 2. -   1. 3. 2015 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

   2. 3. -   8. 3. 2015 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek-Místek 

   9. 3. - 15. 3. 2015 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 V ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH 

ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH
Připravila Naděžda Střelková, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor

POZVÁNKA

Jičínská 486 bude pro žáčky prvních ročníků 
zahájen 1. 9. 2014 v 9:00 hod. Uvítání bude 
doplněno krátkým vystoupením žáků školy.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍBOR,
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Existuje několik definic kultury a já jsem vybrala následu-
jící „Kulturou můžeme rozumět vše, co lidé dělají, co si o tom 
myslí, co o tom říkají, nebo - li je to soubor jevů, který zahr-
nuje vše, co lidem umožňuje společně se orientovat ve světě 
a společně svět utvářet a konceptualizovat.“ Nositelem kultury 
může být pouze člověk. Kultura může být realizována různými 
subjekty, ať již podnikatelskými, nebo soukromými osobami, 
spolky, církvemi a dalšími.

V Příboře jsou hlavní kulturní aktivity v  současné době 
zajišťovány jednak odborem rozvoje města - pracovnice-
mi kultury, dále příspěvkovou organizací města – LUNOU, 
Muzeem Novojičínska  - pobočkou v  Příboře, jednotlivými 
školkami a školami působícími ve městě, také společenskými 
organizacemi působícími ve městě a v obcích Hájov a Prchalov, 
politickými stranami, sportovními organizacemi, Dechovým 
orchestrem mladých Příbor pod vedením pana Ivo Lacného, 
loutkovým divadlem Beránek, Sdružením hudebníků Příbor 
pod vedením pana Zdeňka Pukovce, Společností Sigmunda 
Freuda, ale také některými podnikatelskými subjekty. Samo-
zřejmě, že nemohu opomenout ani fyzické osoby, které se snaží 
oživit kulturu ve městě nebo obnovit staré historické zvyky. 
Některé kulturní aktivity vyvíjí i rodný dům Sigmunda Freuda. 
V  letošním roce pořádá II. ročník soutěže Příborská hlavič-
ka pro občany nejenom našeho města, ale i širokého okolí. Po 
otevření krásných prostor piaristického kláštera se začala pro-
vozovat kultura i v tomto zařízení, kde jsou pořádány překrásné 
koncerty, literární večery, přednášky, besedy a další společen-
sko-kulturní, ale také výchovné akce. Tento kulturní stánek 
v malé míře nahradil chátrající kulturní dům, který by se měl 
začít v podzimních měsících rekonstruovat. 

Město spolu s jednotlivými institucemi a společenskými or-
ganizacemi každoročně sestavuje plán kulturních akcí, který je 
schválen radou města.  Tento plán bývá ještě doplněn o drobné 
akce, které se mohou během roku vyskytnout. Z pořádaných 
kulturních akcí byl připraven pro letošní rok i kalendář, který 
byl rozdáván do všech domácností v městě. 

První kulturní akce začínají již v  prvních dnech nového 
roku, a  to tradičním novoročním koncertem, který pořádá 
Sdružení hudebníků Příbor, dále následují plesy pořádané 
jednak jednotlivými politickými stranami, společenskými 
organizacemi a osadním výborem Hájov. Měsíc únor se nese 
ve znamení Valentinské pouti a Valentýnského plesu, který po-
řádá město Příbor, a v dalších měsících následuje masopustní rej 
a pochovávání basy, které jsou pořádány občanským sdružením 
Klokočov a osadním výborem Hájov. Lidé se mohou v těchto 
zimních měsících zúčastnit zájezdu pořádajícího BAV klubem 
do Ostravy a zhlédnout divadelní představení. I město Příbor 
pořádá pravidelně v těchto měsících divadelní představení pro 
své občany.  Před příchodem Velikonoc, na Květnou neděli pra-
videlně uskutečňuje římskokatolická farnost palmový průvod. 
V dubnu vždy pořádají mateřské školy Veselé zpívání. Je vel-
mi obdivuhodné pozorovat dětičky z našich mateřských škol, 
s jakou radostí zpívají a jak jsou úžasné. Město Příbor organi-
zuje v měsíci dubnu velmi navštěvovanou akci - Mezinárodní 
den památek a sídel, která bývá spojena s akcemi pořádanými 
i Muzeem Příbor. Měsíc květen je vítán stavěním májek a prvo-
májovým koncertem, který pořádá dechový orchestr mladých. 
KDU-ČSL pravidelně pořádá ke Dni matek slavnostní koncert. 
Měsíc květen byl zvláštní v tom směru, že se opět v Příboře 
uskutečnil Mezinárodní festival dechových hudeb, který byl 
výborný. Hudebníci podali i přes teplé počasí vynikající výkony 
a krásné mažoretky předvedly působivé vystoupení. S přichá-

zejícím teplým počasím začíná vždy první sobotu v  měsíci 
před rodným domem S. Freuda pouliční vystoupení mladých 
umělců. Začátek měsíce června je věnován našim dětem, kdy 
město pro ně uspořádá Den dětí podpořený vystoupením zná-
mého umělce, v letošním roce vystupovala zpěvačka Kristína. 
V piaristickém klášteře se uskutečnilo vystoupení pěveckého 
uskupení VŠB – TUO a dětské zastupitelstvo si uskutečnilo 
velmi zajímavou akci T-fest, v rámci které vystoupila zpěvačka 
Veronika Vrublová. V nadcházejících letních měsících pořádají 
ve městě naše spolky letní večery, na kterých můžeme ochut-
nat výborné guláše a posedět s přáteli. V měsíci červenci se již 
druhým rokem v  piaristickém klášteře uskutečňují v  rámci 
Mezinárodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy velmi nádherné 
koncerty. Na příborském koupališti probíhá vždy akce pro celou 
rodinu. Pravidelně v měsíci srpnu přijíždí do Příbora Kinema-
tograf bratří Čadíků. Již máme měsíc září, ve kterém probíhá 
tradiční příborská pouť, v rámci které vždy vystoupí známá ka-
pela. V tomto měsíci se slaví i Dny evropského dědictví, jehož 
oslavy jsou velmi zajímavé a jejich vyvrcholením je vystoupení 
známého zpěváka nebo zpěvačky. Na oslavách se podílí i příbor-
ské muzeum, které pořádá Muzejní ráno. Město Příbor pořádá 
akci Den bez aut, která je hojně navštěvována rodinami s dět-
mi. V měsíci říjnu a listopadu se pořádají zájezdy do divadla 
a začínají adventní koncerty, městská knihovna pasuje prvňáč-
ky na čtenáře. V prosinci naši malí občané očekávají příjezd 
Mikuláše, v rámci kterého probíhá vždy vystoupení známého 
zpěváka a pokračují adventní koncerty jednak v piaristickém 
klášteře, jednak v kostele. Muzeum pořádá výstavu betlémů. Po 
vánočních svátcích bývá vždy na náměstí živý betlém.

Samozřejmě, že jsem v článku vzpomněla jenom na největší 
akce, které jsou uskutečňovány již pravidelně, ale ve městě jsou 
pořádány i menší akce sportovními kluby a jinými subjekty. Dom- 
nívám se, že akcí, které se v posledních letech uskutečnily, není 
málo a jsou žánrově různorodé a pro různé věkové kategorie. 
Do pořádání kulturních akcí vložilo město ze svého rozpočtu 
pro letošní rok 2014 finanční částku ve výši 1 200 tis. Kč a ka-
ždoročně se  tato finanční částka pohybuje v  tomto objemu. 
Částka je určena pouze na pořádání kulturních akcí městem, 
společenským organizacím město dává ze svého rozpočtu další 
finanční částku, kterou používají na uskutečnění různých spo-
lečenských akcí ve prospěch města.

JE V PŘÍBOŘE KULTURY HODNĚ, NEBO MÁLO
Ing. Forišková Dana, Ph.D., místostarostka města Příbora

Vlasta Hajdušková 
Lubomír Světnička 

Drahomíra Polášková 
Oldřich Kocourek 

Marie Michná 
Ludmila Sattková 

Marie Hončová 
Ludmila Teglová 

Miroslava Selicharová 
Ludmila Galiová 

Emil Paulík 
Marie Honyšová 
Danuše Borovská 

Arnošt Rataj 
Věra Blažková 

Zároveň blahopřejeme 
obyvatelům Domova Příbor, 

kteří slaví tento měsíc 
své narozeniny:
Marie Konečná 

Drahomíra Sabadošová 
Svatopluk Kovář 

Ludmila Chalupová 
Jaromíra Uhlářová 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM 
 NAROZENÝM V SRPNU

BLAHOPŘÁNÍ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC SRPEN

Poutavý historický román Jane Johnson Sultánova žena 
se odehrává v Maroku v 17. století. Vypráví příběh Nus-nuse, syna 
náčelníka kmene Senufo, který se stal otrokem u dvora sultána 
Muláje Ismaíla, jednoho z nejkrutějších vládců v historii. Do jeho 
života zasáhne pletichářská sultánova žena, pověstná používáním 
černé magie a jedů. Nus-nusův osud však záhadně změní mladá 
Angličanka Alys, zajatá berberskými korzáry.

Román Sary Pooleové s názvem Jed se odehrává roku 1492, 
kdy brutální vražda alchymisty v Římě rozpoutá divokou honbu 
za pachateli a strůjci spiknutí, které ohrožuje poměry v Evropě. 
Francesca Giordanová je odhodlaná pomstít vraždu svého otce. 
Ten sloužil jako travič u Borgii – a po jeho smrti dcera, kterou za-
světil do svého umění, nastupuje na jeho místo.

Felix Francis napsal po vzoru svého otce Dicka Francise de-
tektivní román Odmítnutí poslušnosti. Před šesti lety zanechal 
Sid Halley kariéry vyšetřovatele, během níž zažil pronásledování, 
bití a dokonce přišel o ruku. Kvůli manželce a malé dcerce se vzdal 
nebezpečného života v domnění, že se do této hry už nevrátí. Je-
nomže se mýlil. Předseda dostihového vedení požádá Sida, aby 
prošetřil sérii podivných výsledků v řadě dostihů. 

Pulitzerou cenu 2013 získala kniha Adama Johnsona Syn 
správce sirotčince. Jako syn správce má Pak Čun-do jistá privi-
legia. Není jako ostatní hoši, sirotci, které rodiče odložili cestou 

do některého z pracovních lágrů. Když dospěje, je odhodlán pocti-
vě sloužit své vlasti – KLDR. Avšak v zemi řízené nevyzpytatelným 
Kimem, kde člověk nemá právo na vlastní život, natožpak na iden-
titu, v této zemi každodenního boje o holé přežití a nekonečné 
přetvářky ani absolutní poslušnost nikomu nezaručí, že se neo-
citne v pekle vězeňského dolu, odkud není návratu.

Daniel Silva napsal nový román Anglická dívka. Gabriel 
Allon už ani nepočítá, kolik má na svém agentském kontě tajných 
misí a považuje je za minulost. Přestěhoval se do Izraele, kde tráví 
poklidné dny se svou ženou. Neuplyne však mnoho času a nastane 
to, čeho se obával: s žádostí o diskrétní pomoc se na něj obrátí starý 
přítel z britské MI6. Je zapotřebí co nejdříve najít mladou hvězdu 
na britském politickém nebi – a milenku ministerského předsedy. 

Hrdinka knihy Analfabetka, která uměla počítat Jonase Jo-
nassona Nombeko, začala pracovat v pěti letech jako vynašečka 
latrín na předměstí Johannesburgu a v deseti osiřela. Nic nena-
svědčovalo tomu, že by neměla prožít svůj život v jedné z chatrčí 
největší chudinské čtvrti světa a pak tu předčasně umřít. To by ale 
nebyla Nombeko – analfabetka, která uměla počítat. Osud i její 
talent ji zavedou až do mezinárodní politiky, na druhou stranu 
zeměkoule. Během jejího dobrodružného putování se  jí podaří 
zamotat hlavu agentům nejobávanější tajné služby, nebo být une-
sená ve špinavém náklaďáku na převoz brambor.

Městská policie Příbor se  po vzoru jiných měst zapojila 
do  projektu „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím 
syntetické DNA“. 

Městskou policii Příbor seznámil s projektem pan Jaromír 
Kolařík z Městské policie Ostrava. Předal svým kolegům potřeb-
né informace a následně nic nebránilo tomu podat v únoru 2014 
žádost o státní účelovou dotaci. Žádost byla úspěšná. Z 90 % je 
projekt financován z finančních prostředků Ministerstva vnitra 
ČR a z 10 % městem Příborem. Město získalo finanční prostřed-
ky na označení stovky jízdních kol. 

Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou meto-
dou ochrany majetku, má především preventivní účinek. Cílem 
je tuto trestnou činnost krádeže případným pachatelům ztížit. 
Kola jsou označována speciálním roztokem s  mikrotečkami 
o velikosti 1 milimetru, které v sobě nesou jedinečný kód Da-
taDotDNA. Podle tohoto kódu je možné dohledat vlastníka 
jízdního kola. Po zaschnutí se roztok stává oku neviditelným. 
V případě nalezení jakéhokoli - třeba i odcizeného jízdního kola, 
je možné zjistit speciální UV lampou, zda je kolo označeno syn-
tetickou DNA. Pokud ano, pak se kód snadno přečte speciální 
přenosnou mikročtečkou. Na všechna takto označená jízdní kola 
je nalepena samolepka.  Ta upozorní případné zloděje, že jízdní 

kolo je označeno DNA, nafoceno a zavedeno do evidence Měst-
ské policie Příbor a do celonárodního Registru identifikačního 
značení. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Obvodním 
oddělením Policie ČR Příbor. 

Jsme přesvědčeni, že nebudeme mít problém vyčerpat 
počet značicích sad, na které byla poskytnuta dotace. Ba na-
opak, jejich počet bude pravděpodobně nedostačující, neboť 
se neustále setkáváme s případy krádeží jízdních kol a  také 
nalezenými jízdními koly. Značení jízdních kol provádí stráž-
níci Městské policie Příbor. Služba je určena pro občany, kteří 
jsou starší 15let. Ti mohou přijít na služebnu Městské policie 
Příbor sami. Dítě do 15 let musí doprovázet jeho zákonný zá-
stupce. S sebou je třeba vzít - samozřejmě neznečištěné jízdní 
kolo, a také občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola 
(fakturu, účtenku, kupní smlouvu apod.). Ti občané, kteří 
doklad o nabytí jízdního kola již nemají, sepisují čestné pro-
hlášení o jeho nabytí. 

Značení jízdních kol probíhá od 22. července 2014, vždy 
každé úterý v případě příznivého počasí.     

Bližší informace o značení, časech a dokladech, které je nutné 
mít u sebe, naleznete na stránkách města Příbora www.pribor.eu 
(Městská policie – prevence kriminality). 

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR ZNAČÍ JÍZDNÍ KOLA 
PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA

Eva Durčeková, DiS, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

My, níže uvedení Kateřina Neusserová, Marcel Roubalík, 
Tomáš Sekeráš a Radim Bouchal, vydáváme pro naše voliče a ob-
čany města Příbora prohlášení o odstoupení z kandidátní listiny 
ČSSD a vystoupení z Místní organizace ČSSD Příbor.

K tomuto kroku jsme se rozhodli vzhledem k dlouhodobému 
a nezvratnému vývoji v řadách Místní organizace ČSSD Příbor. 
Nesouhlasíme s  praktikami, které používají někteří členové 
k prosazování vlastních zájmů.

Politika se má dělat s lidmi a pro lidi. V příborské MO ČSSD 
je tomu však jinak. S určitými lidmi pro určité lidi, popřípadě 
pro konkrétního člověka. Otázkou zůstává, proč zrovna před ko-
munálními volbami? A proč došlo k nárůstu členů zrovna teď?  

Nemůžeme se stále vracet do minulosti, a tím máme na mysli 
i prosazování spolupráce s KSČM. Nechceme se spojovat a zto-
tožňovat s tímto stále opakujícím se scénářem. 

Protože pohlížíme do budoucna a není nám lhostejná politic-
ká a občanská situace v našem městě, rozhodli jsme se vystoupit 
z MO ČSSD Příbor a začít svou politiku od samého začátku. 
Chceme dělat politiku, která bude pro naše občany všech gene-
rací se zájmem o rozvoj našeho města, mající už dost politiků, 
kteří jsou ve funkci mnoho let a jejichž politické kořeny sahají 
do minulého režimu. 

Za výše uvedené Kateřina Neusserová, Marcel Roubalík

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ Z KANDIDÁTNÍ LISTINY ZA ČSSD 
A VYSTOUPENÍ Z MO ČSSD PŘÍBOR

Mgr. Irena Nedomová, redaktorka Local TV Příbor

TELEVIZNÍ BESEDY SE ZASTUPITELI A KANDIDÁTY 
DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

10. a 11. října půjdeme volit členy městského zastupitelstva 
na léta 2014-2018! Zastupitelstvo v Příboře bude mít - stejně jako 
doposud 23 členů. Rozhodli tak poslanci na letošním červnovém 
zasedání. Počet stran se zatím můžeme jen domnívat. Strany 
a hnutí musí odevzdat kandidátní listiny nejpozději do 5. srpna 
a do 11. 8. mají ještě možnost doplňovat další kandidáty nebo 
měnit jejich pořadí. Zástupce kandidujících stran vám předsta-
víme v Local TV Příbor v osmi půlhodinových besedách. Vysílat 
se začnou už 29. srpna. Každý pátek, s opakováním v sobotu, 
a každou neděli s opakováním v pondělí uvidíte jednu besedu - 
týden co týden. První čtyři se budou týkat rozvoje města a jeho 
problematiky v současnosti. Určitě se dotkneme oblastí kultury, 
sportu, životního prostředí, výstavby města, památkové rezer-
vace a dalších oblastí života ve městě. 

V dalších besedách se budeme věnovat programům kandi-
dujících stran a hnutí a budoucnosti Příbora. Už teď přijímáme 
vaše dotazy! Ptejte se nás a my se kandidujících politiků zeptá-
me za vás! 

Dotazy lze posílat poštou, meilem, sms zprávami, předávat 
osobně. Můžete nám je nechávat také v informačním centru - 
s podpisem i bez. Děkujeme za všechny otázky!
Kontakty na zasílání dotazů:
tel. 776  725  909, meil: televize-pribor@seznam.cz, adresa 
- Jičínská 12, Příbor

VYSÍLÁNÍ  BESED - vždy pátek a sobotu, neděli a pondě-
lí, a na přelomu září a října zopakujeme všechny besedy - jednu 
za druhou. Na internetu budou besedy uvedeny až do 7. 10. 2014.

Téma: DOSAVADNÍ ROZVOJ MĚSTA - čeho bylo do-
saženo, s  čím jsme spokojeni, v  čem zůstaly rezervy, čeho 
se nepodařilo v jednotlivých oblastech života ve městě do-
sáhnout + DOTAZY DIVÁKŮ

  premiéra  1. opakování 2. opakování
1. beseda 29. 8. pá         30. 8. so    26. 9. pá
2. beseda 31. 8. ne           1. 9. po    27. 9. so  
3. beseda   5. 9. pá           6. 9. so    28. 9. ne
4. beseda   7. 9. ne           8. 9. po    29. 9. po

Téma: BUDOUCNOST PŘÍBORA - programy politických 
stran a hnutí + DOTAZY DIVÁKŮ

  premiéra  1. opakování 2. opakování
1. beseda  12. 9. pá        13. 9. so      3. 10. pá
2. beseda  14. 9. ne        15. 9. po      4. 10. so  
3. beseda  19. 9. pá        20. 9. so      5. 10. ne
4. beseda  21. 9. ne        22. 9. po      6. 10. po

Vážení občané, vážení voliči.
Členové Místního sdružení ODS v Příboře a kandidáti pro volby do obecního zastupitelstva Vás opět zvou na předvolební 

setkání na příborské náměstí.
Přivítáme Vás a Vaše děti v pátek 03.10.2014 v čase od 14 do 18 hodin. Připravujeme pro Vás informace k volebnímu 

programu, příjemnou zábavu a občerstvení. Těšíme se na setkání s Vámi.

POZVÁNKA





M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  9

ODLIŠNÝ PŘÍSTUP A METODY  
JAK SE DOPÁTRAT PRAVDY 

Než se dostaneme k  samotnému názvu HÜCKESWAGEN, 
je třeba si ještě objasnit pár důležitých souvislostí. Předně podo-
týkám, že naprostá většina historiků severní Moravy majících co 
do činění s místopisnou nomenklaturou hledá etymologický kořen 
slova úplně převráceně: vycházejí z názvu obce a na základě toho 
hledají jméno osobní. Dle názvu Bernartice (dříve Bernhardice), 
Frenštát (po „založení sídla“ Frankstadt), Hukovice (německý ná-
zev Hausdorf!!) či Mošnov (Engelswald, Moßow, Mossnow) hledají 
v historii příslušné many, lokátory či fundátory. Podle nich pak 
Bernartice musel nutně založit jakýsi lokátor Berhardt, Frenštát pak 
Frank z Choryně či Jindřich z Hochwaldu (pojmenoval ho podle 
zvyklosti po svém otci Frankovi), Hukovice nejspíš zase někdo 
z Hückeswagenů a Mošnov jakýsi potutelný „Mošna“…

Avšak jak vyplývá z Žunkovičovy teorie: co se týče německé ko-
lonizace ve 13. století, nechť mají pravdu; pro „dobu praslovanskou“ 
jsou ale rozhodně na omylu. To by museli sáhnout ještě o nějaké to 
tisíciletí zpět, aby se dopátrali pravdy. 

Abychom tuto jeho větu lépe pochopili, rozebereme si kupříkladu 
název našeho města. Teorií na původ slova Příbor je spousta; v tomto 
článku rozhodně pravdu neodhalíme. Vyberme si jen jeden z názorů, 
jenž přisuzuje původ jména ke starému slovanskému mužskému 
jménu Predbor, podobně jako Lubor, Zdabor apod. Je tedy možné, 
že osada dostala jméno podle nějakého Predbora a v Moravském 
Kravařsku (1898) i Dějinách města Příbora (2002) se argumentuje, 
že toto jméno se vyskytuje tam a onde. Dobrý začátek, ale špatný, či 
spíše nedotažený konec! Jestliže není současně uveden i rozbor jména 
Predbor, bude se jednat pouze o poloviční vysvětlení. Martin Žun-
kovič úvahy podobného typu uvádí na správnou míru, ale v podstatě 
ke stejnému závěru dochází o dvacet let později i Věnceslav Hrubý. 
Žunkovič na str. 178 své stěžejní knihy píše: Všecky místní názvy 
v „bor“ značí výšinu, na níž se za pradávna výhodně bojovalo; bor 
totiž znamená to samo co dnes boj, odtud pak boriti = bojovati. Sem 
náleží všecko, co se nazývá: Bor, Borač, Borak, Borovo, Borau, Vorau, 
Vordernberg, Borky, Borek, Bořetice, Borgo, Borje, Boří, Borovje, Bo-

rovnica, Borovca, Borovany, Borów, Borowice, Borowa, Borowina, 
Bory, Boryslav a mn. j. – Tu na těchto řádcích věc vyjímá se velmi 
jednoduše; ale rozhodnouti se pro tu etymologii bylo obtížno nad míru. 
Máme vedle bor = boj ještě bor a boří (les a háj smrkový), vor = brod, 
přívoz, borovnica = krajina, kde rostou borůvky. To jednak mátlo, 
jednak volalo k opatrnosti. Teprv až na rozličných místech Evropy 
bylo zjištěno, že se naskytají jména v bor tam, kde o smrčí, o brodech, 
o borůvkách není památky, ale zato že je tam hradů, zřícenin, hřbitovů 
apod. Bylo lze určitě se vysloviti, jaký se tu skrývá význam. (Zdá se, 
že s tímto bor složeno i slovo Tá-bor.) Osobní jména: Boreš, Boris, 
Borut, Bořita, Bořivoj, Boroje, Borislav budou asi výsostními názvy 
pro starostu nebo náčelníka takové „bojovné“ obce. Takto došly pravého 
smyslu a výkladu i jména osadní jako: Maribor, Strassburg, Ratibor, 
Branibor aj. Německý název Freiberg pro moravské město Příbor 
a polský Przyborów je jméno beze všeho smyslu. Slovanský název 
značí osadu nedaleko od místa obranného. 

Někdy se píše, že ono místo, kde se v blízkosti Příbora bojovalo, 
byly Hukvaldy. Pokud máme na mysli Hukvaldy coby středověký 
hrad (tedy zde tzv. německou kolonizaci), není to správná úvaha, 
protože Hukvaldy byly – jak víme - založeny teprve ve druhé po-
lovině 13. století. Pokud však bereme v potaz funkci hukvaldského 
kopce na základě výsledků archeologického výzkumu, naprosto 
s takovým závěrem souhlasíme. Našly se důkazy, že hřbet tohoto 
kopce byl v praslovanských dobách nejen strážištěm, ale s nej-
větší pravděpodobností i sídelním hradištěm. Pojem při bojišti 
je nutno chápat také jako blízko hranic zemských.

Na vysvětlenou dále Žunkovič (na str. 197) udává: Etymologové 
tvrdí, že názvy Lukavci, Ivanjkovci, Gajovci, Iljašovci značily od 
prapočátku zádruhy, jimž stál v čele Luka, Ivan, Gaj, Ilja. Pro dobu 
historickou ať mají pravdu; pro dobu nejpůvodnější jsou rozhodně 
na omylu. Já tu mluvím o době prapůvodní (pastevecké – pozn. 
autora), kdežto dnešní věda zná a na mysli má druhý stupeň kul-
turní, zanikání ústavy pastuší a vznikání zádruh (obcí) rolnických, 
jakých dnes všude nalézáme. Např. osadě se říká Vrba, Vrbka, že 
tam jsou (byly) pastviny vrbovím porostlé. Člověka, jenž tam bydlel, 
zcela přirozeně zvávali Vrban (latiňáci to vyslovovali a přepisovali 

Urban – „člověk z města, měšťan, zdvořilý člo-
věk“?! – dosti vzdáleno původnímu významu). 
Miklošič ve svém spise „Jak Slované z osobních 
jmen odvozovali jména osadní“ věc obrátil úpl-
ně naruby. Či už není na světě nikoho, kdo 
by bez váhání uznal, že napřed na světě byla 
pastvina (bus, busna, bosna) a potom teprv 
člověk, pastýř, osídlenec (Bušnjak, Bosnjak, 
Vošnjak, Bosjanin)?!

K tomu není moc co dodat. I „dnešní“ no-
vodobá příjmení Rožnovský, Bílský, Příborský 
(opravdu existuje, ale – samozřejmě – nikoli 
v Příboře), Štramberský, Jičínský, Polomský, 
Oderský, Lichnovský, Tamovský, Petřvalský, 
Staroveský apod. přece vznikla tak, že před 
nějakými 350 - 400 lety se usadil v obci (teh-
dy ale zpravidla v  rámci téhož panství) nově 
příchozí, přičemž jméno dostal podle místa, 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ
„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 3. díl

Původní praslovanská stražiska – stražen bregy, coby pozdější středověké hrady:

Strahlenburg v Německu                          Strallenberg (Štramberk) na Moravě

Z HISTORIE
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ze kterého přibyl. Nepopírám sice, že Predbor(ský) by nemohlo 
být jméno, ale pak jen takového člověka (nebo jeho předka), který 
v nějakém Predboru-Příboře dříve žil.

Žunkovič pak na str. 198 - 200 uvádí výčet osobních jmen a jejich 
výklad přirozený, i umělý – jaký je běžný v německých spisech 
vědeckých. U  jména Přemysl (na str. 200) Žunkovič přirozeně 
uvedl pouze přirozený výklad: Přemysl = kdo sídlí přes myslo, 
za výběžkem horským.

Jiný regionální historik zase hledá „původní“ pojmenování 
sídla podle toho, v jaké formě je název zapsán v písemných prame-
nech jako první. Například úvaha typu: Engelswald (= Mošnov), 
Glosseri villa aneb Glazerdorf (= Sklenov) či Peterswald (= Petřvald) 
se v chronologii historiografie vyskytují poprvé ve své německé for-
mě a slovanský název se uvádí až daleko později; ejhle: „Vesnice byla 
založena německým lokátorem a osídlena německým etnikem!“ Je 
to sice jednoduchá logika, avšak zauvažujme: není možné, že by byl 
název sídla přepsán do němčiny německým písařem panské správní 
kanceláře a pak v tomto novém znění i zapsán? Vždyť gramotných 
lidí bylo ve 13. a 14. století poskrovnu a jestliže se dochovaly zápisy 
s (německými) názvy obcí, museli je provádět vzdělaní úředníci 
správní kanceláře (ať už „Němci“ pro českého pána, anebo „Češi“ 
pro pána německého). Například: „ … Glazerdorf  (Sklenov) se psal 
takto německy celé 14. století!“ No a co je na tom divného? Vždyť 
ve 14. století se běžně v panských kancelářích úřadovalo německy 
pro německého hukvaldského správce. Proč tedy v první písemné 
zmínce o Příboře (Vriburch) figuruje staroněmecký název obce? Je 
přece možné, že diktátor listiny, podepsané ve Vídni roku r. 1251, 
notář Wilhelmus, byl německého původu a zkomolil slovanský 
název Příbora! Například Mošnov (Engelswald coby „Andělský 
les“) prý vznikl na místě lesa. Naštěstí onen regionální historik 
nevylučuje i jiné vysvětlení: „Němečtí zakladatelé Engeswaldu mohli 
vybudovat novou osadu s novým jménem, do níž se nastěhovali 
místní obyvatelé, kteří na novou ves přenesli jméno sousední starší 
osady.“ – Jistě. Toto jméno ale nesouviselo s tím, že by se snad její 
obyvatelé bavili výrobou nějakých mošen či „somradel“, anebo že 
ji snad založil jakýsi výše vzpomenutý Mošna. 

Jak píše Žunkovič na str. 134-135, „muža/muša“ byl asi metr 
hluboký a dosti široký důl, vykopaný v rašelinové a olším porostlé půdě, 
sloužící k obarvení na černo různé domácí příze pomocí přírodních 
barviv – černé hlíny, dubových kůrek, olšových šištiček, duběnek 
apod. Příze se tak několik dnů nechala zakysnouti - mořiti na černo. 
Na dobré „muži“ bylo tedy mnoho záleženo a pozemek aneb osada 
s dobrou „mužou“ daleko široko byla vyhlášena. Tvrdím-li, že po těch 
„mužách“ obzvláště vyhlášených bývaly pojmenovány osady a osad-
níci, nepochybím; bude jistě toho původu časté německé „im Moos“ 
a pak místní názvy Moosberg, Mooskirchen, Moostratte (slov. trata = 
trávník), Moosing, Musau, Muskava, Muschau, Muszenica, Mužylowi-
ce, Myschý, Myškov, Mošice, Moschkanzen, Mošciska, Mošnov atd. 

Tento názor podporuje název obce, uvedený na Komenského 
mapě Moravy z r. 1627: Moßow. Lingvista Komenský patrně roz-
poznal původ názvu vsi, související se slovem muša.

K NÁZVU FRENŠTÁT
Typický je rozpor ohledně původu názvu Frenštát. Historikové 

Hosák a po něm Mocek vycházejí z předpokladu, že Jindřich z Hoch-
waldu vystavěl Šostýn (Schauenstein) během kolonizace Frenštátska. 
Jindřich údajně pojmenoval novou osadu podle svého otce - Franka 
– na Frankstadt. Adolf Turek (K dějinám Tatry Kopřivnice) zase 
uvádí, že pojmenování Frankstadt má co dělat s Frankem z Cho-
ryně. K podobné logice úsudku píše Žunkovič na str. 21: Dr. Peez 
tvrdí věci, jež odporují všemu zdravému rozumu, tak například že 
všecka města v Čechách založili Němci. Už z hlediska slovozpytného 
sotva kdy dokáže, co tu pustil do světa. Též jest významné, že pojem 
„město“ je jen pomyslným výrazem na formální roztřiďování osad 
podle velikosti a že osady po létech teprv bývají na města povýšeny. 
Nikdy však – až na velmi řídké případy – ihned jako města založeny… 

Podotýkám, že první pramenný doklad s výpovědní hodnotou 
připomíná existenci Frenštátu coby Frankenstat až k roku 1382. 
Ten se  nazývá miesteczkem (městysem!) až v  roce 1408, tedy 
o více než 100 let později od svého údajného založení Jindřichem 
z Hukvald, zatímco teprve roku 1781 byl Frenštátu přiznán titul 
města. V porovnání s tím je Příbor již r. 1292 psán jako městečko 
a r. 1294 jako město.

Na str. 21 a 188 dokládá Žunkovič k názvu Frank: Brana, 
Branka, Branky, Vransko, Vranduk apod. jsou obranné hrady 
a hrádky, ale umístěné tam, kde údolí je nejtěsnější, a nejčastěji, kde 
voda údolím řinoucí pod myslem (Bergnase) náhle se zatáčí. Frain 
(přetvořené ve „Vranová“ místo v Brány) u Znojma, Branky u Val. 
Meziříčí a u Opavy, Vranduk u řeky Bosny jsou v té věci vzory uměle 
zesílené soutěsky údolní. – Po čase na takových důležitých místech 
povstaly hrady (= Burgy); arciť že dnes z nich zbyla jen hromada 
kamení, místní pověst anebo lidová bajka. – Označení těchto od 
přírody na obranu jako stvořených míst je jasné; bran = Verteidi-
gung, branik, branek, branky = Verteidigungsmauer, Hüftmauer, 
brániti = verteidigen. Že jich bylo za stara na obranu země důmyslně 
použito, netřeba zeširoka dovozovati. Třeba jen očima se podívati 
na Branku v lese u Náchoda, na přirozenou pevnůstku Branževci 
u Toplice v Kraňsku, na Pranek v Horním Štýrsku a na Branyszko 
v Uhrách. Osad podle nějakého Franka nebo Sasíka pojmenovaných 
ještě nebylo lze vystopovati. (Hrozná škoda!) Jen tak letmo činí se r. 
1866 v popisu tehdejší války jakási zmínka o Franckém lese (Branka-
-Wald) u Náchoda, kudy se přichází do Kladska. „Frankenwald“ 
jednoduše ostane „Brankou“, slovanskou „brankou“, tj. bodem 
ze kterého bylo nejpříhodněji proti nepříteli „se bránit“. Ač takové 
„branky“ i jinde se nacházejí, kde průsmyky toho vyžadovaly, samo-
zřejmý tento výklad a makavou tuto pravdu musí zastírati „Frank“! 
U Branyszka dne 5. února 1849 strhla se krvavá řež, neboť Rakušané 
jedním pohledem poznali, jaké výhodné tam postavení obranné, 
samou přírodou utvořené. – Mnoho názvů sem se nesoucích už je 
až k nepoznání zohavených, tak Frankstadt (špatně Frenštát místo 
Braniště), Frankfurt, Frankenberg, Frauenberg, Braunberg, Braun-
sberg a mn. dalších. Nedaleko Schönsteinu ve Štýrsku je zřícenina 
Frauenburg psaná, ale od lidu Tábor zvaná; přilehlé panství nazývá 
se Braunberg. Že doplněk Táboru původně zněl brana nebo branka 
z paměti se vytratilo. Ohlas na to zůstal jedině v názvu Braunberg, 
z čehož však písaři listin udělali Frauenburg. Četlo se to líbezněji! 
– Příbram (= Příbrany) jsou osídlenci podle takové brány. 

Tolik Žunkovič. Co se týče Frenštátu, uznejme sami, zda 
např. údolí příhodné pro obranu ze směru od jihu, tedy mezi 
Kyčerou a  Radhošťem, takovouto přírodní branku tvoří. 
Na  straně druhé, Žunkovičův závěr vyjádřený větou: …osad 
podle nějakého Franka nebo Sasíka pojmenovaných ještě nebylo 
lze vystopovati… nemusíme hned odsuzovat, přestože víme, že 
Frankové, kteří se „připletli“ k historii prvopočátku Frenštátu, jsou 
hned dva. Je třeba mít totiž stále na mysli, že Martin Žunkovič 
zde nemluví o době 13. či 14. století - jakožto době zakládání 
rolnických obcí, nýbrž o době zakládání obcí pasteveckých, tedy 
době daleko dřívější. Je pravda, že Žunkovič své názory podává 
poněkud suverénní a vyhraněnou formou, ale je třeba pochopit, že 
před více než 100 lety, kdy je koncipoval, tak v mnohonárodnostní 
monarchii, jakou Rakousko-Uhersko nesporně bylo, se neustále 
řešily národnostní rozpory; nejen vztahy Češi – Němci, Slovin-
ci – Němci, ale i (obecně) Slované – Maďaři atp. Své stanovisko 
bylo třeba dát jasně a srozumitelně najevo. Kdo však na základě 
uvedené skutečnosti rozšiřuje, že Žunkovičova teorie je dnes již 
„zastaralá, ovlivněná svou dobou“ a v  současné době už nemá 
místo mezi „moderními“ názory, jen papouškuje fráze našich 
„předních akademiků“. Takový člověk mnohdy podvědomě zavr-
huje Žunkovičovu teorii už jen proto, že „se to tak učil ve škole“. 
Bylo by třeba, aby si Žunkovičovy knihy přečetl a pak si teprve 
utvořil vlastní názor.

(Pokračování příště.)
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Scanfoto z archivu LTV Příbor, 1. republika.
Ve dveřích stojí Klement Helma a po pravé ruce má svou ženu Jenovéfu. 
Děvče stojící s nimi je dcera Anna. Oldřich sedí na zemi a nad ním ten 
vyšší s vázankou je Jaroslav a vedle něj vpravo Vlastimil. 

Foto: archiv rodiny, 1. republika. Holičství Jaroslava Helmy vedle pavi-
lonku. Nechal ho postavit svému synovi Klement Helma. Na fotografii je 
majitel provozovny Jaroslav a zřejmě jeho personál. Na okně vpravo visí 
reklama, která nabízí trvalé ondulace.

Foto: R. Jarnot, r. 2010. Ještě neopravená střecha, dnes už je střecha spra-
vená a pavilonek prochází drobnými úpravami. 

TRAFIKA U NÁDRAŽÍ, 
KDYSI I PRODEJNA TABÁKU, 

CUKROVINEK, ČOKOLÁD
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

Minule jsem vám slíbila k článečku o kiosku u nádraží fo-
tografie.

Připomeňme si, že tzv. pavilonek - nemá přiděleno číslo po-
pisné, známe jen číslo parcely, na níž stojí, slouží jako obchůdek  
už od roku 1922. Tehdy v  něm začal provozovat svou živnost 
Klement Helma.  

Víte k pavilonku u nádraží víc? Zavolejte, napište. 
Tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz

SETKÁNÍ ABITURIENTŮ 
MASARYKOVA GYMNÁZIA 

V PŘÍBOŘE
Ladislav Myška, organizátor setkání

Vážení abiturienti,
zveme Vás na pravidelné 

setkání, které se uskuteční v sobotu 
dne 30.08.2014 v aule Masarykova 
gymnázia v Příboře.

V roce 1902 byla v Příboře založena škola pod názvem 
ZEMSKÁ VYŠŠÍ REÁLKA. Za období po založení školy 
byla tato 8x přejmenována a od roku 1990 nese dnešní název 
MASARYKOVO GYMNÁZIUM.

První absolventi školy maturovali ve školním roce 
1908/09. Po ukončení 2. světové války završili studium 
na GYMNASIU první abiturienti ve školním roce 
1945/46. Od tohoto roku až do loňského roku 2013 byli 
jeho abiturienti zváni na pravidelná setkání převážně 
podle školního roku, ve kterém ukončili svá studia. 
Původně byli zváni pouze absolventi nejstarších ročníků. 
Ovšem vzhledem k dosaženému věku abiturientů dochází 
v posledních letech k snižování počtu účastníků setkání. 
Proto bylo na základě rozhodnutí třídních zástupců 
maturitních ročníků do roku 1958 a po projednání 
s vedením Masarykova gymnázia dohodnuto účast 
neomezovat. Zveme tedy na letošní srpnové setkání 
všechny absolventy příborského gymnázia, ať už 
absolvovali v kterémkoli roce. Termín setkání je každý 
rok stejný – je to vždy poslední sobota v měsíci srpnu.

PROGRAM SETKÁNÍ  - sobota 30. srpna 2014
9:00 – 10:00 hod. sraz abiturientů v budově
   Masarykova gymnázia (prezence).

10:00 hod. zahájení, přivítání účastníků 
   vedením Masarykova gymnázia  
   a vedením města Příbora.

Jako host setkání se představí pan Rudolf Jarnot, člen 
Fotoklubu Příbor a známý horolezec. Ve svém vystoupení 
na téma „Hory – můj svět od Beskyd přes Alpy, Pamír 
a Fanské hory“ promítne za slovního doprovodu bohatou 
fotodokumentaci, ve které je zobrazena podstatná část 
jeho zájmové činnosti.
12:00 hod. zakončení programu v aule 
   gymnázia a společné fotografování.

Po ukončení setkání je možno spojit oběd s posezením 
v místních restauračních zařízeních.

Srdečně Vás zve a na Vaši účast se těší organizátor 
setkání p. Ladislav Myška, Štefánikova 635,  

742 58 Příbor.

Pozvánka také na: www.gypri.cz a www.pribor.eu.
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Předtím, než tady začnu vyprávět o táboře, rád bych se ohlédl 
za uplynulým skautským rokem 2013/2014, jehož je náš tábor 
vyvrcholením a také takovou odměnou pro všechny členy.  V uply-
nulém roce jsme zaznamenali nárůst členské základny na 139 členů. 
Uspořádali jsme nespočet skautských akcí, za zmínku stojí již 
4. ročník Příborské klapky, Mikulášská besídka, kde skauti a skaut-
ky předváděli nacvičené scénky svým rodičům a kamarádům, ale 
je třeba zmínit i již tradiční rozdávání Betlémského světla, které 
se dostává čím dál víc do podvědomí společnosti a chodí si k nám 
pro něj více a více lidí.

Hejahou, my jsme piráti – přesně tato slova naší pirátské 
písničky zněla táborem téměř pořád. Ať si každý zpíval ve volné 
chvíli, nebo společně na večerních nástupech, nikdy nezpíval sám. 
Vždy, když někdo začal, ostatní se k němu přidávali. Ale to malinko 
předbíháme. V sobotu 28. 6. 2014 se naše posádka nalodila na sta-
rodávný červený koráb Českých drah. V přístavu se sešla spousta 
rodin, aby se rozloučily s jejich mužnými piráty a odhodlanými 
pirátkami. Celkem 37 dětí a asi 12 vedoucích se vydalo na honbu 
za pirátským pokladem, vstříc dobrodružství na Ostrov hrdlořezů. 

Po nenáročné plavbě a vylodění v Lipníku nad Bečvou jsme 
se vydali už jen po svých. Cesta uběhla velice rychle, hlavně díky 
Dankovi, který nás navedl na zkratku, kterou můžeme také nazvat 
první pirátskou zkouškou. Vyškrábali jsme se někde pod mostem, 
odkud jsme putovali dál přes pole a louky, než jsme se konečně 
dostali do vysněného tábora. Jen co se jsme se ubytovali pod vlající 
pirátskou vlajkou, připlul na své lodi kapitán Rudofous se zprávou, 
že hledá novou posádku. Přijal mezi sebe již ostřílené piráty a nám 
ostatním řekl, že abychom se mohli stát členy jeho posádky, bu-
deme muset projít pirátskými zkouškami. A tímto začala letošní 
celotáborová hra Ostrov hrdlořezů. 

Celý týden jsme se jako mladí piráti museli potýkat s útrapami 
na moři, krvežíznivými hrdlořezy, sháněli zásoby či závodili mezi 
sebou na lodích, zažívali spoustu dalších dobrodružství a překoná-
vali všelijaké překážky, které nám mořští bohové házeli pod nohy. 
Nechyběla ani výprava na nedaleký hrad Helfštýn. Za všechny 
jednotlivé úkoly a dobrodružství jsme získávali zlaťáky do našeho 
pirátského pokladu, jež byly tím nejdůležitějším, co jsme potřebo-
vali k výhře. 

Týden uběhl jako voda a všechny naše pirátské posádky dosáhly 
Ostrova hrdlořezů. Stála před námi poslední etapa celotáborové 
hry. Úkol byl jasný: najít co nejvíce pokladů, které byly ukryty 
v okolí tábora, ale i na dost vzdálených místech. Po nalezení všech 
10 pokladů se dala dohromady kompletní mapa a všechny posádky 
se vydaly na cestu za největším pokladem kapitána Thomase Hunta. 
Po chvíli hledání v obilném poli se ozval jásot a křik: „Máme 
poklad! Našli jsme poklad!“ Naše radost z kořisti neznala mezí 
a jako správní piráti jsme hned začali oslavovat. A jelikož každý 
přiložil ruku k dílu, dohodli se kapitáni všech posádek, že otevřeme 
truhlu společně. 

Poklad byl nalezen a nás už čekalo jen jedno, ta nejdojemnější 
a nejemotivnější věc celého tábora -  závěrečný slavnostní oheň. 
Ten zapalovala čtveřice dětí, jež si to zasloužili nejvíce. Daněk, 
Klárka, Hanička a Ondra postupně zapálili 4 ohně podle světových 
stran – oheň lásky, moudrosti, síly a krásy. Jakmile se oheň rozhořel, 
začala se za jeho plápolání zpívat Červená se line záře. Kdekomu 
se u této písničky zasklily oči, začali jsme si totiž uvědomovat, že 
to je poslední den tábora. I přesto jsme si celých devět dní užili 
a domů si přivezli spoustu zážitků. Myslím, že to bylo krásné 
uvítání prázdnin.

Za příborské skauty Patrik, Verča a Kača.

Již podruhé mělo město Příbor velkou čest přivítat v prosto-
rách piaristického kláštera světově proslulé umělce při příležitosti 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Jeho 
XXI. ročník se konal v období od 3. do 20. července 2014.

V refektáři piaristického kláštera se uskutečnily dva koncerty 
v rámci tohoto festivalu. Ve středu 9. července vystoupil komorní 
soubor Baborák ensemble v čele s vynikajícím sólistou na lesní 
roh Radkem Baborákem a se smyčcovým kvartetem. Jeho členy 
jsou významní hráči na smyčcové nástroje – houslisté Dalibor 
Karvay, Martina Bačová, violista Jiří Žigmund a violoncellistka 
Hana Baboráková.

V sobotu 19. července se v barokním prostředí rozezněly hlasy 
osmičlenného pěveckého komorního sboru Danubius Octet Singers. 
Sbor vznikl z iniciativy dirigenta a sbormistra Daniela Simandla 
a člena sboru Vídeňské státní opery Jaroslava Pehala. Členy sboru 
jsou vedle studentů zpěvu také členové významných sborů ve Vídni 
a Bratislavě. V Příboře sbor zazpíval bez nástrojového doprovodu 
především Janáčkova díla a skladby Eugena Suchoně.

Účast návštěvníků na obou koncertech byla vysoká. První 
koncert byl vyprodaný již pár hodin před zahájením. Pořadate-
lům festivalu Janáčkovy Hukvaldy děkujeme a už nyní se těšíme 
na další ročník.

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

Patrik Nedoma, Veronika Dagmar Scherer a Kateřina Holubová, členové Junáka Příbor

FESTIVAL JANÁČKOVY HUKVALDY ZAVÍTAL I LETOS DO PŘÍBORA

TÁBOR POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
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Město Příbor – Kancelář vedení města 

pořádá fotosoutěž na téma 

 

                „Prázdniny plné zážitků“ 
Probíhá jedno z nejhezčích ročních období – léto, čas dovolených a prázdnin. 
Využijte toho a opět vyrazte s fotoaparátem a pořiďte zajímavé snímky na téma 
„Prázdniny plné zážitků“. Zachyťte sebe, členy své rodiny, přátele i známé  
u moře, pod stanem, ale třeba i na zahradní „grilovačce“. Přejeme pevnou ruku  
a šťastný lov.   
Do soutěže bude zařazena pouze 1 fotografie každého účastníka, kterou 
můžete zaslat 

na  e-mail: buskova@pribor-mesto.cz 

Nezapomeňte uvést:  

Jméno, příjmení, bydliště a text tohoto znění: 

„Zasláním fotografie do soutěže souhlasím s tím, že fotografie bude vystavena 
na webových stránkách a sociálních sítích města Příbora. Rovněž souhlasím se 
zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely této soutěže.“ 

Uzávěrka příjmu fotografií je 31.08.2014. 

O konečném vítězi, který získá dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, rozhodnou 
hlasováním návštěvníci webových stránek.  

                                            

 

 

 

Těšíme se na Vaše fotografické úlovky!!!    
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Těšíme se na Vaše fotografické úlovky!!!    

POZVÁNKY
 

SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR 
vás zve na 

VČELAŘSKÉ  
ODPOLEDNE 

 

v sobotu 23. srpna 2014 
od 13:00 hod.  

za klubovnou u nádraží. 
 

Občerstvení, guláš, pivo, medovina,  
perníky, hudba, tombola. 

Vstup dobrovolný.  
 

MĚSTSKÝ KOORDINAČNÍ VÝBOR  
A ZO KSČM V PŘÍBOŘE 

vás srdečně zvou na 
LETNÍ 

 ODPOLEDNE 
v sobotu 30. srpna 2014 

v zahradní restauraci MEXIKO. 
Guláš, občerstvení, hudba, tombola –  

zajištěny. První porce guláše v 13.00 hod.  
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V úterý 26. srpna a středu 27. srpna 2014 bude v Kulturním domě 
v Příboře, probíhat dětský bazar. Info na tel: 777 349 399

DĚTSKÝ BAZAR
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KULTURNÍ PROGRAM – SRPEN
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Výstava Patrika Pavlačíka předsedy 
Fotoklubu Příbor nazvaná RANÁ PÉČE.     
Galerie v radnici Příbor, výstava potrvá         
do 2. 9. 2014. 
Galerie otevřena:  
Po, st: 8:00 – 17:00 hod., út, čt, pá: 8:00 – 14:00 hod. 

Město Příbor  556 455 427 a Fotoklub Příbor 
Sobota 2. srpna od 9:30 do 11:30 hod. 
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
Pravidelné vystoupení mladých muzikantů                          
se uskuteční u rodného domu S. Freuda,                
nebo v případě nepříznivého počasí před 
radnicí na náměstí. 

Město Příbor  556 455 427, 428 
Sobota 9. srpna od 6:00 hod. 
a neděle 10. srpna  
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD VALTICE 
Valtické podzemí a ochutnávka vín, procházka 
kolem Valtických rybníků.  
Cena pro členy 800,- Kč, ostatní 850,- Kč.          
Odjezd Příbor - sokolovna v 6:00 hod. 

Info: Vlad.Bilský tel.737 375 203 
email: v.bilsky@seznam.cz 

Neděle 10. srpna až středa 13. srpna  
po 21:00 hod. 
VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ 
Náměstí S. Freuda. Hrajeme tyto filmy: 
Neděle: 10. srpna KANDIDÁT 
Pondělí: 11. srpna MARTIN A VENUŠE 
Úterý: 12. srpna PŘÍBĚH KMOTRA 
Středa: 13. srpna REVIVAL 

Kinematograf bratří Čadíků 
Město Příbor  556 455 427, 428 

Sobota 16. srpna od 9:30 do 11:30 hod. 
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
Pravidelné vystoupení mladých muzikantů            
se uskuteční u rodného domu S. Freuda, nebo 
v případě nepříznivého počasí před radnicí                
na náměstí. 

 556 455 427, 428 
Sobota 16. srpna  
POUŤ S LETNÍM VEČEREM 
Výletiště pod Obecním domem – Hájov. 

KDU – ČSL 
Sobota 23. srpna od 13:00 hod. 
VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE 
Za klubovnou u nádraží. Hudba a občerstvení 
zajištěny. Vstup dobrovolný.  

Svaz včelařů Příbor 
Sobota 23. srpna od 14:00 – 17:00 hod. 
OTEVŘENÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU                                                        
A UVOLNĚNÍ SVÝCH NOVÝCH ENERGIÍ 
Přednáší Lenka a Iveta z Radosti. Cena: 350,- Kč.  
 duchovní očisty, léčení a poznání 
 meditace se svou duší, vyšším Já 
 ukotvení v 5. dimenzi 
 duchovní poslání na Zemi pro každého 
 práce se Symbolonem 

Centrum Životní cesta, Příbor, Lidická 59/L 
 (naproti Penny marketu) Info: tel.: 777 596 029 

Sobota 23. srpna 
BENÁTSKÁ NOC 

SDH Příbor 
Probíhající výstava do 24. srpna 
VÝSTAVA LIBUŠE MATOCHOVÉ A KARLA 
MATOCHY 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

Neděle 24. srpna 
HASIČSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ NA PRCHALOVĚ 

SDH Prchalov  
Neděle 24. srpna od 17:00 hod. 
LETNÍ SWINGOVÉ ODPOLEDNE 
Hraje Swingový orchestr B. Pukovce. Jako 
host se představí známý muzikálový zpěvák 
Tomáš Savka, finalista 1. řady česko-
slovenské Superstar. Dále vystoupí trio 
„Melody Ladies“ a orchestrální sólisté. 
Městský park v Příboře, za nepříznivého 
počasí v Kulturním domě v Příboře. Koncert 
moderuje Pavel Handl. Vstupné 100,- Kč, 
studenti, důchodci 80,- Kč. 

Swingový orchestr B. Pukovce 
Čtvrtek 28. srpna až neděle 31. srpna 
BASKETBALOVÝ TURNAJ NEJMLADŠÍCH 
MINIŽÁKŮ - TOROLA CUP 
Tělocvična Masarykova gymnázia – hala. 

Basketbalový klub Příbor 
Pátek 29. srpna 
UKONČENÍ PRÁZDNIN PŘI TÁBORÁKU 

Osadní výbor Prchalov 
Sobota 30. srpna od 13:00 hod.  
LETNÍ ODPOLEDNE 
Zahradní restaurace MEXIKO. Hudba, guláš,  
občerstvení, tombola zajištěny. První porce 
guláše ve 13:00 hod.  

Městský koordinační výbor a ZO KSČM v Příboře 
Neděle 31. srpna 
GULÁŠFEST 
Městské koupaliště. 

Městské koupaliště Příbor  777 100 007 
Sobota 30. srpna 
BESKYDSKÁ LIGA 
NOČNÍ ZÁVOD O POHÁR SDH HÁJOV 
Výletiště pod Obecním domem – Hájov. 

SDH Hájov 
Sobota 30. srpna od 14:00 hod. 
VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA 
a opékání špekáčků při kytaře na rybářské 
chatě u boroveckých rybníků. Sraz u nádraží ČD.  

Info: Vlad.Bilský na tel. 737 375 203 
Probíhající výstava do 17. listopadu 
ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY, SVĚT PRÁCE 
BESKYDSKÉHO VENKOVA V DÍLECH 
NEPROFESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

Sobota 6. září a neděle 7. září  
VÝSTAVA, KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ    
A OKRASNÉHO PTACTVA 

Český svaz chovatelů ZO Příbor 
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VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.               30 minut!! 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY - PRÁZDNINY 

Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt: 8.00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pá: 8:00 – 12:00 
Oddělení pro mládež: Út: 13:00 – 17:00 hod.  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Rodný dům Sigmunda Freuda 

Zámečnická, č. 117 
Duben až září: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
www.freudmuseum.cz 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 556 725 191 

SAUNA PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor ve Štramberské ul. 
Od 30. června do 14. září 2014 - ZAVŘENO. 

 607 714 277 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Od 30. června do 31. srpna 2014 
Po, st, pá: 16:00 – 21:00 hod.  
Dovolená: 21. července - 10. srpna 2014. 

 556 725 528 
CVIČENÍ JÓGY 

Út: 18:00 – 19:30 hod. 
Luna Příbor, SVČ  733 165 317 

AEROBIK S TERKOU PRO DĚTI 
Každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod.  

Sportovní hala TJ ve Štramberské ulici v Příboře. 
ZUMBA - TRAMPOLÍNKY  

Každé pondělí s Renatou. 
Zumba od 18:30 – 19.30 hod. /40,- Kč. 
Trampolínky od 19:30 – 20:30 hod. /70,- Kč. 

Sportovní hala TJ ve Štramberské ulici v Příboře. 
 

 

Veškeré podrobné informace 
 akcí budou uveřejněny  

na samostatných plakátech. 
Info o akcích: www.pribor.eu 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58        Tel.: 556 723 778.  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62         email: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu: 271 286 370 297 / 0100

 

Zveme  veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let na

KURZ  
TANCE 

a společenského chování

Zahájení : pátek  26. 9. 2014  v 16:30h 
                  v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská

Kurzovné : 1.450,- Kč celkem 41 hod. 

V ceně : 9 lekcí á 3 h = 27h - vyučovacích (vždy v pátek)
1 lekce   4 h - Půlkolona
1 lekce           6 h - Kolona - so 29. 11. 2014                   
1Gastrolekce 4 h - stolování s rautem, spol.výchova,
                                    diskotéka

                                            
Výuku vedou:  Jan Tyllich a Nikola Červenková

                    (taneční pár mezinárodní třídy) 

Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“
se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, 

soutěžní tanec párů i skupin.

                  Přihlášky osobně nebo on-line: www.kurz-tance.cz
                     Přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58        Tel.: 556 723 778.  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62         e-mail: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu: 271 286 370 297 / 0100

Přijměte pozvání na

KURZ  TANCE 
pro dospělé  páry 
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v Příboře.

Zájemci, kteří odevzdají přihlášku, budou
po přihlášení 10 párů informováni o termínu 

zahájení na organizační schůzce.

Kurzovné: 1.450,- Kč/os.
V ceně:  9 lekcí - á 3 vyuč.h - celkem 27h

Závěrečný  večírek

Přihlášky v BAV klubu nebo na: 

www.bavklubpribor.cz
____________________________________________________________________ 

Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý
partner-ka, můžete si přivést  jiného.

Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10 párů.
Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, ozvěte se, 

prosím, co nejdříve, máte-li o kurz zájem.

Pozvěte i své známé!

BAV klub Příbor   - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58    e-mail:Info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.: 556 723 778, mobil: 739 080 862 

 
 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál 

EDITH A MARLEN 
Maďarská spisovatelka Éva Pataki našla inspiraci pro své neobvyklé hudební drama  

v životech dvou velkých osobností 20. století, francouzské šansoniérky Edith Piaf  
a německé divy Marlene Dietrich. Dlouhonohá Marlene dokázala dobýt Evropu 

i Hollywood , droboučká Edith si podmanila Paříž. Jedna dokázala svět uhranout svým 
pohledem, druhá dojmout zpěvem. Ve skutečnosti se ty dvě potkaly jen na pár chvil, ale 
z jejich setkání i životních osudů vznikl příběh plný kontrastů, emocí a nádherné hudby... 

Kdy: čtvrtek  25. 9. 2014 

Odjezd: v 17:15 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 
 
 

Předprodej v BAV klubu.         Cena: 290,-Kč 
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KROUŽKY A ČINNOST PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015 
BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o., Masarykova 489, 742 58 Příbor 

Tel.: 556 723 778. Mobil: 739 080 862. E-mail: info@bavklubpribor.cz, web: www.bavklubpribor.cz 
 

Vážení rodiče, jistě Vám záleží na Vašich dětech, poraďte jim proto při výběru vhodné zábavy pro volný čas.  
Investujte do koníčků svých dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů s kouřením, alkoholem, drogami, se sektami a kriminalitou. 

INFORMACE 
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října do konce května. Zápisné do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou 

splátkách. Při ukončení činnosti z vážných důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, kurzovné nevrací.  
Přihláška platí na dobu neurčitou, min. na školní rok a odevzdejte ji osobně, nebo odešlete na naši adresu. 

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně pozváni. Zápisné možno uhradit hotově na 1. schůzce nebo složenkou.  
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou požádat odbor sociálních věcí při městském úřadě o příspěvek na zájmovou činnost dítěte. 

Dále BAV klub nabízí 
různé kulturní akce, víkendové pobyty, jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské i kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty         

a tábory (letní, zimní)  pro děti, mládež, rodiny. Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání třídních pracovních kolektivů, stužkovací 
a maturitní večírky, srazy absolventů, oslavy narozenin, atd.  

PROSTORY pro činnost 
Klubovny a zahrada na ul. Masarykové a také taneční sál se zrcadlovou stěnou v ul. Dukelské (bývalá školní jídelna).  

Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 
RODINNÝ KLUB-KULIČKY 

Pro děti od 3 let s doprovodem a aktivním zapojením rodičů, prarodičů apod. Činnost bude probíhat ve vnitřních prostorách BAV klubu,           
za příznivého počasí i ve venkovním areálu. Cena za akci 30,- Kč/os. 

PEL-MEL klub proti nudě 
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let.  

 Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 

Pro mládež od 15 let. Počet Lekcí:10 x 3h, Vždy v pátek, zahájení 26. 9. 2014 v 16:30h. Zrcadlový sál v Dukelské ulici. 
Kurzovné:1450,- Kč/os. 

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Vždy v pátek od 19:00 hod. zahájení podmíněno přihlášením min. 10 párů. Kurzovné: 1450,- Kč/os. 

ORIENTÁLNÍ  BŘIŠNÍ  TANCE 
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro zdraví ženy. Zrcadlový sál v Dukelské ulici. 

Kurzovné: 1000 ,- Kč/os. – 15 lekcí/2 hod., nebo jednotlivé lekce:80,- Kč/os./2 hod. 
LATINSKO AMERICKÉ TANCE 

Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace latinsko-amerických tanců.  
Při výuce spolupracují i starší tanečníci z TK Lenka. Tréninky 1x týdně. Zápisné: 1100,- Kč říjen-květen vč. 

TANEČNÍ KLUB LENKA  
Společenské, standardní a hlavně latinsko-americké tance, formace.Členové klubu vystupují na kult. a spol. akcích, soutěžích.  

Příprava párů na taneční soutěže. Jen pro páry, tréninky vždy 2 hod. Tréninky 1x týdně: 1.100,-Kč říjen-květen vč. 
TANEČNÍ KROUŽEK – AEROBIC 

Pro chlapce a dívky od 5 let, u mladších nutná přítomnost rodiče. Zápisné: 1100,-Kč/říjen-květen vč. 
TANEČNÍ KROUŽEK – mladší žáci 

Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
TANEČNÍ KROUŽEK – starší žáci 

Pro chlapce a dívky cca od 11 let. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
CVIČENÍ PRO BOUBELKY - pro ženy a st. dívky, děti 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 

Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro mládež. Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen 
HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE  

Pro děti a mládež – začátečníky i pokročilé. V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. Zápisné: 1200,- Kč/říjen-květen vč. 
KURZ-HRA NA BUBNY-DJEMBE 

Pro začátečníky i pokročilé, Ceny pro dospělé: Kurzovné: 1000,-Kč/os.–10 lekcí/2 vyuč.hod., nebo jednotlivé lekce 120,-Kč/os. 
KURZ - HRA NA BUBNY-DJEMBE - rodiče+děti. Pro rodiče a předškolní děti cca od 5 let. 

V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme. Kurzovné: 200,-Kč/os. – 4 lekcí/1hod. 
KYTARA 

Pro děti a mládež od 8 let. Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 
ROCKOVÉ KAPELY 

Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky, a jsou schopni se zapojit do společné hry. Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: 

BICÍ, BASKYTARA (el.), SOLOVÁ KYTARA (el.), KLÁVESY. Kurzovné: 1000,-Kč/os. - 10lekcí/2hod.vyuč. 
ŠIKULOVÉ: 

Výtvarná a všestranná tvořivá činnost. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
DIVADELNÍ KROUŽEK 

Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor má za sebou první úspěchy při veřejných vystoupeních i na divadelních přehlídkách. 
Zahrajte si s námi divadlo, pohádku nebo veselé scénky. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 
Pro chlapce od 8 let.  Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

KLUB LYŽOVÁNÍ 
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé. Vícedenní pobyt v době jarních prázdnin. Ceny dle místa výcviku.  

DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. Členům sdělujeme informace. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 

KLUB MLADÝCH 
Zábavné akce, sporty, různá klubová činnost. Akce jsou kalkulovány jednotlivě. 

STOLNÍ TENIS 
Pro všechny věkové kategorie. Činnost bude probíhat v sále v Dukelské ulici na nových stolech. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
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POZVÁNÍ NA KULTURU

SOBOTA 2. 8.
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých 
muzikantů se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu 
Sigmunda Freuda nebo v  případě nepříznivého počasí před 
radnicí na náměstí.

NEDĚLE 10. 8. – STŘEDA 13. 8.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Filmová projekce pod širým nebem na příborském náměstí - to je 
tradiční letní akce, která nechybí v kulturní nabídce ani letos. Zde 
je nabídka kvalitních českých filmů:

Neděle: 10. 8. – Kandidát  
Příběh filmu sleduje zákulisí politické kampaně a ukazuje velkou 
moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat 
celý svět. V hlavních rolích Marek Majevský, Monika Hilmerová, 
Michal Dlouhý, Michal Kubovčík a další.

Pondělí: 11. 8. - Martin a Venuše
Oddechový film režiséra Jiřího Chlumského. Hrají Marek Taclík, 
Kristýna Liška Boková, Tomáš Hanák, Jan Budař, Tomáš Mato-
noha, Zuzana Stivínová ml., L’ubomír Paulovič a další

Úterý: 12. 8. - Příběh kmotra
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr 
Mrázek“. Popisuje vzestup a pád člověk, který se od kšeftu s digitál-
ními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
Hrají Oldřich Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, 
Vica Kerekes, Pavel Nečas, Kryštof Hádek a další

Středa: 13. 8. – Revival
Miroslav Krobot, Bolek Polívka, Karel Heřmánek a  Marián 
Geišber jsou ve světě filmu Revival českými Rolling Stones. Jejich 
skupina Smoke se ale v roce 1972 za nejasných okolností rozpadla. 
Nyní se snaží o comeback. V hudební komedii Alice Nellis se dál 
objeví Zuzana Bydžovská, Vojta Dyk nebo Richard Genzer jako 
manažer kapely. „Revival je komedie o rockenrolu a o jednom 
podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl,“ říká 
režisérka Alice Nelis.

Začátky filmových představení jsou po 21:00 hodině. Vstupné 
je dobrovolné a jeho výtěžek je následně využíván na dobro-
činné účely. 

SOBOTA 16. 8. 
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých 
muzikantů v čele s Martinou Belanovu, kterou jste mohli slyšet 
hrát na kytaru a zpívat v piaristickém klášteře na akcích jako jsou      
Mezinárodní den památek a sídel nebo EHD. Vystoupení se usku-
teční od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu Sigmunda Freuda 
nebo v případě nepříznivého počasí před radnicí na náměstí.

PŘIPRAVUJEME :
Ve středu 3. 9. vernisáž výstavy fotografií členů Fotoklubu Příbor 
v Galerii v radnici.
I v září proběhnou pravidelná Pouliční hudební vystoupení mla-
dých muzikantů, a to v soboty 6. 9. a 20. 9.

V rámci tradiční příborské pouti v sobotu 6. 9. se v Příboře za-
staví účastníci 45. ročníku Mezinárodní Veterán Ralley Beskydy. 
Krátká tříhodinová zastávka cca 60 historických vozidel umožní 
zájemcům prohlídky na dvou parkovištích, a to v areálu Sokolovny 
a za prodejnou Zetky. Pouťové veselí bude zakončeno v neděli 
7. 9. v 16:00 hodin koncertem známé hudební skupiny DĚDA 
MLÁDEK ILLEGAL BAND v městském parku v Příboře.

I letos v sobotu 13. 9. se město Příbor připojí k celoevropské 
kulturní akci ke Dnům evropského dědictví otevřením mnohých 
kulturních památek, které jsou veřejnosti zpřístupněny jen výji-
mečně, a rovněž pestrým a bohatým doprovodným programem, 
který se  letos ponese v  duchu připomínky výročí 100 let od 
vypuknutí 1. světové války. 
V neděli 14. 9. od 16 hodin vystoupí v městském parku populární 
zpěvačka PETRA JANŮ se skupinou GOLEM. 

KULTURNÍ OKÉNKO SRPEN 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

INZERCE
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Nový ročník  

školy Numerologie 

včetně Tarotové numerologie 
bude zahájen 25. 9. 2014. 

 

Výuka bude probíhat každý poslední 
čtvrtek v měsíci v 5 lekcích  

od 17:00 do 20:30 hod. 

Cena za 1 lekci 500,- Kč, 

nebo za 5 lekcí 2200,- Kč. 

Přihlášení a více informací na: 

www.centrumzivotnicesta.cz 

nebo tel.: 776 540 789. 






Garážová vrata od 9.999 Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže. 
PLOTY - PLETIVO  
Prodej a výstavba oplocení. 
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby 
plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných 
panelů, levné pletivové branky a brány, nebo  
i ozdobné kované. Při nákupu materiálu na plot 
v ceně nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.  

 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. 
Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%. 


Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00 

Otevírací doba: Po – pá,  8:00 - 15:00.  
________Tel.: 722 550 000. Rozvoz po celé ČR.________ 

www.krepelkajaponska.cz 
Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, klece, 

krmivo pro křepelky. 
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Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  
nabízí občanům tyto služby: 

 
Petr Škrobánek 

 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ POHŘBU  
(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, hudbu a zpěv, 
dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, 
vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí 
v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, 
sjednání pohřbu ve vašem bytě) 
 

 ZHOTOVENÍ FOTOPORCELÁNU 
(černobílé i barevné fotografie na pomníky  dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky) 

 

 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KAMENOSOCHAŘSKÝCH PRACÍ 
 

 PRODEJ NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ 
(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a  další sortiment) 

 

 PRODEJ KŘESTNÍCH SVÍCÍ A KŘESTNÍCH ROUŠEK 
 

 VSYP A ROZPTYL URNY NA ROZSYPOVÉ LOUČCE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V PŘÍBOŘE 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek:  8:00   12:00      13:00 – 16:00 

 

Tel. 556 722 608, 737 629 969   Londinová Hana 
Pohotovostní služba 24 hodin denně

Bezplatná linka 800 111 202 
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